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In 2019 bevindt de steunstichting Stedelijk Museum Fonds zich,
net als het Stedelijk Museum Amsterdam, in een interim-periode.
Tot 6 maart 2019 bestaat het Fondsbestuur uit Martijn Sanders
(voorzitter), Bob Drake (penningmeester), Melanie van Ogtrop
(secretaris), Marlies Cordia, Janneke Dreesmann en Frank Thuis.
Op die datum treedt het voltallige Fondsbestuur af om de nieuwe
raad van toezicht en de – dan nog toekomstige – museumdirectie
ruimte te geven om bestuur en governance naar eigen inzicht
in te richten. Ronald van Weegen, interim adjunct-directeur van
het Stedelijk, wordt om die reden op 6 maart aangesteld als
interim-voorzitter van het Fonds. Op 19 december wordt Peter
Mensing aangesteld als nieuwe Fondsvoorzitter. In de tweede
helft van 2020 zal het bestuur verder worden uitgebreid, in goede
samenspraak met Rein Wolfs en Jacqueline Bongartz, die op 1
december 2019 aantreden als directeur en zakelijk directeur van
het Stedelijk. Het Fonds gaat zich daarna weer op volle kracht
kunnen richten op zijn voornaamste taken: het aantrekken van
particulieren die het museum in zijn ambities willen ondersteunen
en het verantwoord beheren van de aan het Fonds toevertrouwde
gelden.
Onafhankelijkheid borgen
Om de onafhankelijkheid van het bestuur te kunnen waarborgen,
doet het museum geen uitvragen tijdens de interim-periode. De
definitieve uitkering wordt pas aan het eind van het jaar verricht,
na het aantreden van Peter Mensing als nieuwe voorzitter. Het
Fonds draagt in 2019 bij aan drie tentoonstellingen en een publicatie, het bevorderen van de toegankelijkheid van het museum
en aan het programma van de Blikopeners. Naast de algemene
bijdrage aan het tentoonstellingsbudget betreft dit specifiek
geoormerkte giften, die zijn toegekend door particulieren en hun
fondsen. De betreffende tentoonstellingen en educatieve projecten worden uitgebreid beschreven vanaf pagina 17.

Restauratieprojecten en tweede Fonds op Naam
Mede dankzij familie De Heus, een van onze Fondsrelaties, kan
het museum in 2019 ook een aantal omvangrijke restauratieprojecten financieren. De schenking van Koninklijke De Heus is
rechtstreeks bij het museum ondergebracht en de besteding is
uitvoerig omschreven in het jaarverslag van het Stedelijk: (zie
pagina 26 en 37).
Het Fonds is er trots op dat dit jaar een tweede Fonds op Naam
wordt ingericht voor aankopen en tentoonstellingen van vrouwelijke kunstenaars. De gelden voor aankopen blijven gereserveerd
zodat ze, in overleg met de nieuwe directie, in volgende jaren
kunnen worden aangewend. Ook wordt de periodieke steun
aan het Blikopenersprogramma verlengd met drie jaar. Dit is
essentieel voor de continuïteit van dit uitzonderlijke educatieve
jongerenprogramma.

zijn erkentelijk dat zij met het museum in gesprek zijn gebleven
en dat velen inmiddels persoonlijk kennis hebben gemaakt met
Rein Wolfs.
Samen met de nieuwe museumdirectie en staf kijkt het Fonds
vooruit naar de toekomst om straks weer met een volwaardig
bestuur en gebundelde krachten zich te kunnen inzetten voor het
Stedelijk.

Blijvende steun
Stichting Stedelijk Museum Fonds is zijn begunstigers bijzonder
dankbaar voor hun vertrouwen en onmisbare steun in deze moeilijke periode. Zonder hen zou een aantal belangrijke projecten
van het museum geen doorgang hebben kunnen vinden.
Het beschikbare bedrag waarmee projecten van het Stedelijk
gesteund worden, is in 2019 lager dan in voorgaande jaren, ook
omdat er minder gelden worden toegekend. Voor veel begunstigers is de relatie met de directeur en de staf bepalend voor hun
band met het museum. Het is immers veelal de door de directeur
uitgezette overkoepelende, inhoudelijke koers van het Stedelijk
die hen aantrekt. De afgelopen periode zonder artistiek directeur
bracht om die reden onzekerheden met zich mee. Wij waarderen
het zeer dat begunstigers ons desondanks zijn blijven steunen.
Tevens is er begrip voor het feit dat een aantal relaties periodieke
giften die zijn geëindigd in 2018 niet heeft verlengd. Zij hebben
aangegeven eerst de komst en visie van de nieuwe directeur af
te willen afwachten, voordat zij zich opnieuw committeren. We
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ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar,
die eenmaal verlengd kan worden
Naam

Datum aantreden

Datum herbenoeming

Datum aftreden

Martijn Sanders (voorzitter)

1 september 2016

Bob Drake (penningmeester)

18 februari 2014

1 februari 2018

6 maart 2019

Melanie van Ogtrop (secretaris)

21 juni 2013

6 juni 2017

6 maart 2019

Marlies Cordia

29 september 2015

6 maart 2019

Janneke Dreesmann

19 april 2016

6 maart 2019

Frank Thuis

1 september 2016

6 maart 2019

Ronald van Weegen (voorzitter)

6 maart 2019

19 december 2019

Peter Mensing (voorzitter)

19 december 2019

6 maart 2019
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FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES
BESTUURSLEDEN

– Member of the board of trustees of Maccabi World Union
in Israel.
– Co-chair of the advisory board of Maccabi Nederland
– Captain of the bridge team for the European and Israeli
Maccabi games
– Member of the Africa Acquisitions Committee
of the Tate Modern in London

Martijn Sanders (voorzitter)
– Bestuurslid Het Kersjes Fonds
– Bestuurslid Elbphilharmonie, Hamburg
– Lid Ivy Circle Advisory Board
– Voorzitter impresariaat Intermusica, Londen
– Voorzitter raad van toezicht Holland Festival
– Bestuurslid European Union Youth Orchestra
– Lid artistieke commissie Borletti-Buitoni Trust Foundation
– Bestuurslid International Film Festival Rotterdam
– Directeur Martijn Sanders Consultancy BV
– Voorzitter bestuur International Conductors Competition
Rotterdam (ICCR)

Melanie van Ogtrop (secretaris)
– Adviseur Vereniging Rembrandt
Marlies Cordia
– Curator Triton Collection Foundation
– Board of Advisors Verbier Art Summit
Janneke Dreesmann
– Hoofd Fondsenwerving en bestuurslid Vumc Cancer Center
Amsterdam
– Oprichter en organisator BIO Gala
(ten bate van de Stichting Bio Kinderrevalidatie)
– Ambassadeur Prinses Máxima Centrum voor pediatrische
oncologie
– Mede-oprichter en bestuurslid Stichting Inspiratum
– Co-voorzitter Human Rights Watch Belgium
(Council Ambassador)
– Lid Netherlands Committee van Human Rights Watch
– Bestuurslid Antwerp International School
– Lid Association of Antwerp International School

Robert Drake (penningmeester)
– Director of NGM International BV
– Director of Cygne BV
– Director of Maashaven Holding BV
– Chairman advisory board Collectieve Israel Actie
– Chairman Friends of the Israel Cancer Association in Holland
– Chairman Dutch Friends of the Israel Philharmonic
Orchestra
– Member board of American Chamber of Commerce, Holland
– Member board of trustees American School of The Hague
–D
 eputy Chair of the International Board of the Weizmann
Institute of Science in Israel
–C
 hairman of the European Committee of the Weizmann
Institute of Science
–M
 ember of the board of the Dutch Society of Friends
of the Weizmann Institute of Science

Frank Thuis
– COO Allen & Overy Amsterdam
– Lid raad van toezicht muziektheatergezelschap Orkater
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Ronald van Weegen (voorzitter)
– Adjunct directeur Stedelijk Museum Amsterdam
– Vice-voorzitter raad van toezicht Kolom
Peter Mensing (voorzitter)
– Lid raad van advies New York Pizza
– Lid raad van commissarissen Kick your Habits
– V
 oorzitter raad van commissarissen KSYOS
TeleMedical Centre
– Voorzitter raad van commissarissen EuroCaps
– Lid raad van commissarissen Swapfiets
– Lid raad van advies Vortex Capital Partners
– Lid raad van commissarissen Ajax
– Lid raad van commissarissen Lunch Garden
– Senior adviseur Bregal Freshstream
– Voorzitter raad van commissarissen Vascobelo
– Lid raad van advies Ponooc
– Lid raad van toezicht De Balie
– Lid bestuur Stichting Dioraphte
– Lid raad van advies IMT
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WERKWIJZE EN
VERANTWOORDING

Het Stedelijk is dé plek waar iedereen moderne en heden
daagse kunst en vormgeving kan ontdekken en beleven. Met de
collectie, tentoonstellingen, publicaties, onderzoek en educatieve
programma’s biedt het Stedelijk nieuwe inzichten – zowel op
individueel als op maatschappelijk niveau.
Het Stedelijk Museum Fonds heeft als doel het museum van middelen te voorzien om tentoonstellingen en educatieve activiteiten
te organiseren, om de collectie te beheren, behouden en nieuwe
aankopen te ondersteunen. Het Fonds wil een betrokken groep
van particulieren die het Stedelijk substantieel en voor de lange
termijn wil ondersteunen, aan zich verbinden zodat het museum
kan investeren in de toekomst.
Het Fonds is dankbaar voor iedere schenking en betrekt
begunstigers graag op een persoonlijke manier bij de actuele
ontwikkelingen van het museum. De steun van particulieren
maakt het mede mogelijk om ambitieuze projecten te ontwikkelen
en de positie van het Stedelijk als toonaangevend museum te
handhaven. Deze steun krijgt gestalte via de Curator Circle of de
International Collector Circle.
Daarnaast is het mogelijk om een Fonds op Naam in te stellen
of een andere, bijzondere (eenmalige of periodieke) gift te doen,
waarbij in nauw overleg met de inhoudelijke staf en directie kan
worden besloten over de bestemming van de schenking. Ook
een erfstelling of legaat kan van grote betekenis zijn voor het
Stedelijk.
Begunstigers van het Fonds maken deel uit van een bijzonder
gezelschap, dat nauw betrokken is bij de (internationale) community van het Stedelijk. Zij hebben onder andere toegang tot
previews van tentoonstellingen, collectieopstellingen en nieuw
verworven kunstwerken, curator-led tours en een maandelijkse
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Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte
van het totaal van de baten bedraagt over 2019 68%. Het totaal
van de kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de
baten uit eigen fondsenwerving is 3%.

Mastercourse gericht op kunstenaars die getoond worden en/of
onderdeel uitmaken van de collectie.
Het Stedelijk Museum Fonds is aangemerkt als culturele
Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een schenking is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Giften komen voor
de volle honderd procent ten goede aan het museum.

De operationele en financiële risico’s voor het Fonds zijn
minimaal, gezien de zeer geringe vaste kosten, voor beheer en
administratie. De overige inkomsten worden geheel besteed aan
de doelstellingen van het Fonds. Ieder jaar stelt het bestuur een
begroting op. De enige onzekerheid ligt in het wel of niet behalen
van deze zelf opgelegde doelstelling. Deze doelstelling vormt de
totale financieringsbehoefte van het Fonds.

In 2019 heeft het Stedelijk Museum Fonds € 286.640 aan giften
ontvangen. Deze giften hebben veelal een oormerk. De overige
bedragen kunnen worden aangewend voor de verschillende
doelstellingen van het Fonds. De directie van het Stedelijk vraagt
de benodigde bijdragen officieel uit bij het bestuur van het Fonds.
Tijdens de vergaderingen worden de aanvragen beoordeeld door
het bestuur.

Stelregel voor de uitgaven van het Fonds is dat een bijdrage aan
het museum pas wordt toegezegd wanneer de benodigde financiële middelen hiervoor geworven zijn. Op deze manier wordt het
risico van een liquiditeitstekort vermeden.

Het is niet noodzakelijk dat de geworven bijdragen met een specifieke bestemming in het jaar van ontvangst worden uitgekeerd
aan het museum. De opbrengsten kunnen binnen de afgesproken doelstelling ook op een later moment worden ingezet. In de
jaarrekening worden deze verantwoord als bestemmingsfondsen
en -reserves.
Bij het beschouwen van de financiële positie van een instelling
als het Stedelijk Museum Fonds zijn de liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s belangrijke graadmeters. Rekening houdend met de
saldi aan liquide middelen, uitstaande vorderingen en uitstaande
kortlopende schulden bedraagt de liquiditeitspositie ultimo 2019
€ 557.269 (ultimo 2018 € 498.596). Hiermee is het Fonds goed
in staat aan zijn verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio
ultimo 2019 bedraagt 71%; ultimo 2018 bedroeg deze 98%. De
verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen is
ten opzichte van 2018 gedaald, maar nog altijd gunstig.
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Zaalopname Maria Lassnig – Ways of Being, Stedelijk Museum Amsterdam, 2019. © Maria Lassnig Foundation Foto: Gert Jan van Rooij
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Begroting
2020*
€

BEGROTING 2020

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Nog te werven (voor 2020)
Som van de geworven baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling Tentoonstellingen
ULAY
Doelstelling Educatie, Interpretatie & Publicatie
BLIKOPENERS
TOEGANKELIJKHEID
SAMEN ZIJN WIJ STEDELIJK
Doelstelling Kunstaankopen
Doelstelling Development
Doelstelling Vrij besteedbaar aan exploitatie
Wervingskosten
Kosten Educatie & Publieksbegeleiding
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

126.000
90.000
181.400
397.400

70.000
85.000
10.000
64.900
50.000

30.000
50.000
37.500
397.400

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve herinrichting SMA
Bestemmingsreserve tentoonstellingen SMA

0
0
0
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 e begroting 2020 is onder voorbehoud, in verband met het
D
ontbreken van een volwaardig fondsbestuur. Zodra het bestuur
minimaal drie leden heeft, waaronder een penningmeester, zal
de begroting in een bestuursvergadering worden vastgesteld.
Het Fonds verwacht een beperkte invloed op korte termijn van de
Corona-crisis voor de baten. De risico’s betreffen met name het
minder werven van aanvullende baten voor het museum, met als
gevolg minder financiële steun te kunnen bieden. De gevolgen
van het virus hebben naar verwachting geen belangrijke gevolgen voor de liquiditeit en de solvabiliteit.
De voorlopige begroting is samengesteld op basis van de diverse
meerjarige overeenkomsten plus de verwachting van te werven
bijdragen.
De prognose omtrent de te nog te werven bedragen is conservatief ingeschat, mede omdat de vorming van een nieuwe bestuur
tijd vergt. Het streven is om in het najaar van 2020 een volwaardig Fondsbestuur te hebben ingericht. Dit biedt het vooruitzicht
dat de wervingskracht van het Fonds in de loop van 2021 en de
daaropvolgende jaren weer op het gewenste niveau komt.
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In november presenteert het Stedelijk het jaarprogramma 2020 aan zijn begunstigers. Foto: Ernst van Deursen
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WIJ BEDANKEN
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– 1000 Steps
– Van Berckel-Boehmer Fonds
– Colección Isabel y Agustín Coppel
– Stichting Cordius
– Leo en Elsbeth Hertz Foundation
– Familie De Heus
– Yan en Xue Huo
– Salomon de Jong Stichting
– Joost en Marcelle Kuiper
– Thijn, Veerle en Wieger Lamers
– Lauren en Richard Nijkerk
– Pim en Antoinette Polak
– Alexander Roepers
– Willem Sijthoff en Machteld Vos
– De heer en mevrouw Smit-Schulting
– Tijl Aankoop Fonds
– Frank en Claartje Thuis-Kruijff
– Triton Collection Foundation
– De heer en mevrouw Tuzgöl-Willigers
– Begunstigers die anoniem willen blijven

Zaalopname Walid Raad: Let’s Be Honest, the Weather Helped, Stedelijk Museum Amsterdam, 2019. Foto: Gert Jan van Rooij
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GEFINANCIERDE PROJECTEN

In 2019 draagt het Fonds bij aan verschillende tentoonstellingen
en educatieve programma’s en aan de toegankelijkheid van het
museum. In het overzicht hieronder staan de bedragen opgenomen, gevolgd door een toelichting op de gerealiseerde projecten.
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OORMERK
TENTOONSTELLINGEN
Tino Sehgal
Maria Lassnig
Walid Raad
Carlos Amorales (publicatie)

BEDRAG

Installatie Barbara Kruger, Untitled
(Past, Present, Future) in 2017

€  85.000

EDUCATIE
Blikopeners
Toegankelijkheid
TOTALE STEUN

€ 120.000
€ 10.000
€  10.000
€  10.000
€
5.000

€

75.000

€  65.000
€  10.000
€ 195.000

TENTOONSTELLINGEN
EN PUBLICATIE
TINO SEHGAL: THIS VARIATION
4 februari tot en met 3 maart 2019
This Variation (2012) is een van de meest omvangrijke en complexe werken uit het oeuvre van Tino Sehgal (1976). Tijdens A
YEAR AT THE STEDELIJK, het jaarlange retrospectief van de
Engels-Duitse kunstenaar in 2015, was This Variation een van de
absolute publiekslievelingen. De wens om het werk te verwerven
voor de museumcollectie is in 2017 met steun van het Stedelijk
Museum Fonds gerealiseerd. In 2019 kan het werk eindelijk
opnieuw uitgevoerd worden in het museum.

In This Variation wordt de bezoeker ondergedompeld in een
volledig verduisterde ruimte waarin doorlopend een choreografie en a capella muziekcompositie worden uitgevoerd door een
groep van circa twintig vertolkers. Hoewel aanvankelijk niet eens
de contouren van lichamen zichtbaar zijn, ervaart de gedesoriënteerde bezoeker direct de aanwezigheid van meerdere
personen in het donker. Het ritmische ruisen, ritselen, zoemen,

fluisteren en neuriën dat de dansers voortbrengen, zwelt aan tot
gezang. Een soundscape van vijftien nummers wordt uitgevoerd,
voornamelijk elektronisch geproduceerde popmuziek zoals Good
Vibrations van The Beach Boys. Beweging en zang zijn nauw met
elkaar verweven; bij iedere track hoort een choreografie. Als een
zwerm vogels bewegen de dansers door de ruimte, waarbij soms
individuele bezoekers nauw omcirkeld worden.
Hoewel This Variation uitvoerig gerepeteerd wordt en de grote
lijnen vastliggen, heeft het werk een open structuur waardoor het
voor vertolkers mogelijk is om op het publiek te reageren. Geen
bezoeker zal dan ook dezelfde ervaring van het werk hebben.
Bijzonder aan de werkwijze van Seghal is dat hij zijn werk op
geen enkele manier laat documenteren of fotograferen en geen
geschreven instructies of contracten uitgeeft. Alle overdracht
binnen zijn oeuvre, ook in het geval van een tentoonstelling of
museale aankoop, gebeurt mondeling. Zo beïnvloedt hij de wijze
waarop het museum (of de particulier) kunst verzamelt en als
mediator optreedt. Sehgal onderzoekt verschillende aspecten:
wat iets tot kunstwerk maakt; de waarde van kunst binnen het
economische systeem; intellectueel eigendom, originaliteit, sociale processen en de rol van maker en kijker.
De tentoonstelling in 2015 bekrachtigde de band die het Stedelijk
sinds 2004 met Sehgal heeft. A YEAR AT THE STEDELIJK ontvouwde zich in twaalf delen, gedurende twaalf maanden. Iedere
maand zijn andere werken uit Sehgals oeuvre getoond, steeds
op nieuwe plekken in het museum. Een hoogtepunt binnen de
tentoonstelling vond plaats in juni, toen in samenwerking met het
Holland Festival het omvangrijke This Variation plaatsvond.
Om de herinnering aan A YEAR AT THE STEDELIJK levend te
houden en de band met de kunstenaar te verstevigen, sprak
het Stedelijk de wens uit om een werk van Sehgal te verwerven voor de collectie. Vanwege het immersieve karakter van
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en het grote enthousiasme van het publiek voor dit werk, viel
de keuze direct op This Variation. In 2017 kon het werk met
genereuze steun van de begunstigers van de Curator Circle en
de International Collector Circle en van het Mondriaan Fonds
worden aangekocht.

De vertoning in 2019 vergt opnieuw een investering, vanwege de
training van de dansers en hun continue aanwezigheid op zaal.
Het verzoek om de uitvoering financieel te ondersteunen wordt
met enthousiasme ontvangen, ook omdat particuliere begunstigers eerder via het Fonds hebben bijgedragen aan de verwerving
van het werk voor de collectie.
De tentoonstelling Tino Sehgal: This Variation is mede tot stand gekomen dankzij de
bijdrage van de International Collector Circle en de Curator Circle van het Stedelijk
Museum Fonds.

Het museum maakte het nieuws over de aankoop in
2017 bekend op de dag dat het voor A YEAR AT THE
STEDELIJK de AICA Oorkonde ontving. Van links naar
rechts: de voorzitter van AICA Nederland, Robert Jan
Muller, conservator Martijn van Nieuwenhuyzen en Tino
Sehgal. Foto: Hanna Hachula

Sehgals werk bestaat bij de ervaring van het moment en leeft
daarna enkel voort in het geheugen van degenen die het live
meemaakten. Deze radicale artistieke strategie maakt het werk
krachtig, maar ook kwetsbaar. In de periode van 4 februari tot
en met 3 maart 2019 zijn er 48.465 bezoekers in het Stedelijk die
met This Variation in aanraking kunnen komen. Verschillende
vakbladen en pers uit de cultuursector besteden aandacht aan
de tentoonstelling, zoals See All This, AVROTROS’ rubriek Nu te
zien en de website van het Mondriaan Fonds. CJP brengt This
Variation onder de aandacht met een speciale kortingsactie voor
hun leden.
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MARIA LASSNIG – WAYS OF BEING
6 april tot en met 11 augustus 2019

Bijzonder is dat naast Lassnigs schilderijen en tekeningen ook
een groot deel van haar films en beeldhouwwerken te zien zijn.
De tentoonstelling omvat tweehonderd bruiklenen met bijzondere
topstukken als Du oder Ich (2005), Woman Power (1979), Dame
mit Hirn (1990-1999) en het zelden getoonde laatste zelfportret
Selbstporträt mit Pinsel (2010-2013). Aangezien haar werk behalve in het Stedelijk nergens anders in een Nederlandse openbare
collectie vertegenwoordigd is, vormt de tentoonstelling een
introductie op het oeuvre van Lassnig.

De tentoonstelling Maria Lassnig – Ways of Being is tot stand
gekomen in samenwerking met het Albertina Museum in Wenen.
Voormalig directeur Beatrix Ruf initieerde de samenwerking
ter ere van de honderdste geboortedag van de Oostenrijkse
kunstenaar (1919-2014). Na de première in het Stedelijk reist de
tentoonstelling door naar het Albertina en is daar te zien van 6
september tot en met 1 december 2019.
De aanloop naar de tentoonstelling bestaat uit een tweejarige periode van onderzoek in het Lassnig archief. Lassnigs schilderijen,
tekeningen, films en beeldhouwwerken tonen een centraal thema, omschreven als ‘body awareness’. Andere thema’s zijn de rol
van de vrouw, de relatie tussen mens en technologie, ouderdom,
de verbeelding van oorlog en geweld en de relatie tussen mens
en natuur. De thema’s zijn ook in onze huidige samenleving
relevant en raken het museumpubliek. Tegelijkertijd brengt de
thematische vorm veel nieuw materiaal aan het licht.

Zaalopname Maria Lassnig – Ways of Being, Stedelijk
Museum Amsterdam, 2019. © Maria Lassnig Foundation
Foto: Gert Jan van Rooij

De afdeling Educatie organiseert een aantal evenementen die
een link hebben met de tentoonstelling Maria Lassnig – Ways of
Being. Zo vinden er verschillende Gallery Talks plaats, is er een
film screening en een Sunday Seminar in samenwerking met
Mama Cash en worden diverse rondleidingen en workshops
gehouden.
De tentoonstelling wordt door zowel Nederlandse als buitenlandse bezoekers hoog gewaardeerd, met een 7,5 gemiddeld. Ook
wordt de tentoonstelling goed bezocht. Gedurende de looptijd
van de tentoonstelling ontvangt het Stedelijk in totaal 214.998 bezoekers in het museum; 85 procent van hen gaat naar de Lassnig
tentoonstelling.
Maria Lassnig – Ways of Being scoort ook goed in de
Nederlandse pers. In uitgebreide recensies in De Volkskrant en
NRC Handelsblad worden respectievelijk vijf en vier sterren gegeven aan de tentoonstelling. Daarnaast publiceren De Groene
Amsterdammer, NRC Het Blad, Museumtijdschrift, Apollo,
Tableau en Metropolis M mooie artikelen erover.
De tentoonstelling Maria Lassnig – Ways of Being is mede tot stand gekomen dankzij
de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de International Collector Circle en
de Curator Circle van het Stedelijk Museum Fonds.
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WALID RAAD: LET’S BE HONEST, THE WEATHER HELPED
18 mei tot en met 13 oktober 2019
Let’s Be Honest, the Weather Helped is de eerste solotentoonstelling van de Libanees-Amerikaanse kunstenaar Walid Raad
(1967) in Nederland. Raads werk toont een scherpe, kritische,
geëngageerde en vaak geestige visie op de complexiteit van de
Libanese oorlogen (1975-1991) en op de recente ontwikkelingen
in de kunstwereld van het Midden-Oosten. De tentoonstelling
bevat alle media waarvan Raad gebruik maakt, zoals film, fotografie, multimedia-installaties, performances en essays. Er is ook
nieuw werk, dat in het Stedelijk voor het eerst wordt getoond.

Zaalopname Walid Raad: Let’s Be Honest, the Weather
Helped, Stedelijk Museum Amsterdam, 2019
Foto: Gert Jan van Rooij.

Walid Raad analyseert de historische, politieke, economische
en esthetische aspecten van oorlog. In elke zaal zijn nieuwe
combinaties te zien van werken uit de drie grote projecten waar
Raad sinds de jaren 80 aan werkt: The Atlas Group, Sweet talk
commissions Beirut en Scratching on things I could disavow.

Voor The Atlas Group (1989-2004) heeft Raad verhalen en documenten gecreëerd over de Libanese oorlogen van de afgelopen
decennia. Met de technieken uit genres als literaire fictie en
conceptuele fotografie bedenkt Raad documenten, karakters en
gebeurtenissen die een realiteit zouden kunnen zijn in tijden van
oorlog. Al dit materiaal vormt een soort archief, dat een bijzondere betekenis heeft voor de kunstenaar: het biedt hem artefacten
waarmee hij een nieuwe geschiedenis kan schrijven. In The Atlas
Group neemt Raad de rol aan van een archivaris die nieuwe
vondsten deelt. Die vondsten zijn afkomstig van historisch
materiaal, gefilterd door zijn verbeeldingskracht in een poging de
minder zichtbare effecten van oorlog visueel te maken.
Sweet talk commissions Beirut (sinds 1987) bestaat uit verschillende foto-opdrachten die Raad zichzelf als getuige gaf
om het veranderende stadsgezicht van straten, gebouwen en
winkelpuien in Beirut vast te leggen. Hij concentreerde zich op
de omgeving waar hij woonde, aan de rand van de slagvelden in
de stad. Hij zette zijn project in ‘naoorlogs’ Beirut voort, toen er
een groots nieuw stadscentrum werd gebouwd. Hierover zegt
Raad: ‘In 1987 wijdde ik me aan het maken van foto’s in Beiroet.
De titel Sweet talk verwijst naar de bewoners, die zichzelf met
mooie praatjes in slaap sussen en fascinerende manieren vinden
om in een stad te wonen die onderhevig was aan de dreiging van
militaire aanvallen, verwoesting en vernieuwing.’
Het thema van zijn derde project Scratching on things I could
disavow (vanaf 2007) is gerelateerd aan de materiële en immateriële manieren waarop geweld traditie en kunst beïnvloedt.
Zijn aandacht gaat uit naar de opkomst van nieuwe infrastructuren voor de kunsten in de Arabische wereld, in het bijzonder
in de Golfstaten. Enerzijds adresseert Raad via de bouw van
enorme, nieuwe musea zoals het Louvre Abu Dhabi de strijd
voor ‘soft power’ en prestige in de hedendaagse Arabische
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wereld. Anderzijds onderzoekt hij hoe islamitische, moderne of
hedendaagse ‘Arabische’ kunstwerken zich verzetten tegen, aanpassen aan of verbergen in deze nieuwe omgevingen.
Speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkelt het Stedelijk samen
met de kunstenaar een baanbrekend, experimenteel educatie- en publieksprogramma. Het werk van Walid Raad is zeer
relevant op politiek, historisch en maatschappelijk niveau maar
tegelijkertijd vrij abstract, vooral voor een breder publiek. Om
bezoekers de mogelijkheid te geven actief na te denken over de
belangrijkste thema’s in zijn werk, wordt een nieuwe strategie
ingezet. Naast de rondleidingen, de zaalteksten en het publieksprogramma die regulier door het museum worden georganiseerd,
werkt het Stedelijk met interventies in de tentoonstelling, om
het exploratieve karakter van Raads werk het best tot zijn recht
te laten komen. Deze interventies – of Conversations – worden
ontwikkeld en uitgevoerd door medewerkers van het Stedelijk,
van stagiair tot directeur.

zoals Frieze Magazine, KunstForum Texte Zur Kunst en Mousse
Magazine.
Deze door Beatrix Ruf geïnitieerde tentoonstelling leidt tot één
van de eerste aankopen van Rein Wolfs. I want to be able to welcome my father to my house: July 31-August 5, 1989, 1990/2018
van Walid Raad wordt verworven met steun van het Mondriaan
Fonds en van de deelnemers van de BankGiro Loterij.
De tentoonstelling Walid Raad – Let’s Be honest, the Weather Helped is mede
tot stand gekomen dankzij de genereuze steun van het Mondriaan Fonds, dat
bijdroeg middels de Projectinvestering Instellingen en het Experimenteerreglement
Kunstenaarshonoraria, en van de International Collector Circle en de Curator Circle
van het Stedelijk Museum Fonds. De tentoonstelling is samengesteld door het Stedelijk
Museum Amsterdam in samenwerking met de kunstenaar en Moderna Museet,
Stockholm

Gedurende de looptijd van de tentoonstelling ontvangt het
Stedelijk 249.761 bezoekers in het hele museum. Nederlandse
bezoekers waarderen de tentoonstelling met een 6,9, de waardering van de buitenlandse bezoekers, van wie 69% de tentoonstelling bezoeken, is iets hoger: 7,4. Hoewel het werk van Walid Raad
niet altijd makkelijk te begrijpen is, toont het publiek zich dus wel
enthousiast over de tentoonstelling, mede dankzij de audiotour,
het publiekprogramma en de ‘walkthrough’s’ van Raad zelf.
Nationale en internationale pers laten zich positief uit over de
gelaagdheid van het werk van Raad. Nederlandse dagbladen
waaronder NRC Handelsblad, de Volkskrant, het Parool en HP
De Tijd wijden er artikelen aan evenals het weekblad De Groene
Amsterdammer en en het kunsttijdschrift Metropolis M. Ook
internationale maandbladen publiceren over de tentoonstelling,

21

Zaalopname Walid Raad: Let’s Be Honest, the Weather
Helped, Stedelijk Museum Amsterdam, 2019
Foto: Gert Jan van Rooij

PUBLICATIE CARLOS AMORALES – THE FACTORY
Tentoonstelling van 23 november 2019 tot en met 7 juni 2020
Carlos Amorales – The Factory is de eerste Europese overzichtstentoonstelling van Carlos Amorales (1970). De tentoonstelling
geeft een beeld van het werk van een van Mexico’s belangrijkste hedendaagse kunstenaars. De tentoonstelling richt zich op
Amorales’ oeuvre vanaf het midden van de jaren 90 en bevat
tevens werk dat de kunstenaar speciaal voor de tentoonstelling
maakt.
De carrière van Carlos Amorales startte begin jaren 90 in
Amsterdam, als student aan de Rietveld Academie en later resident aan de Rijksakademie. Hij keerde in 2004 vanuit Amsterdam
terug naar Mexico Stad waar hij een eigen studio vestigde.
Amorales raakte geïnspireerd door de massale productie en distributie van beelden in de media. Met die inspiratie, en verwijzend
naar zowel Warhol’s ‘Factory’ als de vroege animatiestudio’s van
Disney, creëerden hij en zijn team een beeldbank van duizenden
digitale beelden, Liquid Archive genaamd. Hiermee heeft hij de
afgelopen vijftien jaar een rijk en geschakeerd oeuvre opgebouwd. Nog steeds werkt Amorales bepaalde perioden per jaar
in Nederland.

De publicatie is opgebouwd uit drie elkaar overlappende lagen:
stripachtige kaders (ontworpen door Elsa-Louise Manceaux), een
manifest van Amorales over zijn kunstenaarschap en beelden uit
zijn oeuvre. Hiermee ontstaat een grafisch weefsel dat de lezer
uitnodigt in en uit te zoomen op de vele aspecten van Amorales’
artistieke universum. De tekstbijdrage is geschreven door
Reinaldo Laddaga.
‘Het werk van Carlos Amorales ken ik goed vanuit eerdere
samenwerkingen. Zo nodigde ik hem in 2003 uit deel te
nemen aan de groepstentoonstelling We Are The World in het
Nederlands Paviljoen op de Venetië Bïennale. Ook toonde ik in
2009 het platenlabel van Amorales in een grotere tentoonstelling in het Fridericianum in Kassel. Dat onze paden nu
wederom kruisen in het Stedelijk verbaast mij niets. Zijn werk
is veelzijdig, intelligent, visueel aantrekkelijk en tegelijkertijd
geëngageerd. Amorales creëert een eigenzinnige beeldtaal
die universeel en aan de orde van de dag is.’
Rein Wolfs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam
De tentoonstelling Carlos Amorales – The Factory is mede tot stand gekomen dankzij
de genereuze bijdrage van Ammodo en wordt mede mogelijk gemaakt door Nils Stærk,
Kopenhagen en kurimanzutto, Mexico City. De publicatie is mede tot stand gekomen
dankzij de steun van het Jaap Harten Fonds en Colección Isabel y Agustín Coppel.

Bij de tentoonstelling Carlos Amorales – The Factory in 2019
verschijnt een publicatie die tot stand komt mede dankzij de
bijdrage van Colección Isabel y Agustín Coppel via het Stedelijk
Museum Fonds. Voor dit kunstenaarsboek is samengewerkt met
Mevis en Van Deursen, de Amsterdamse ontwerpers met wie
Amorales in 2000 zijn eerste en nu antiquarische publicatie Los
Amorales maakte. In de nieuwe publicatie staat Amorales’ studiopraktijk centraal. Naast een ondersteuning van de tentoonstelling
is de publicatie daarmee ook een zelfstandig werk.
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EDUCATIEVE PROJECTEN

Daarnaast organiseren zij rondleidingen, workshops en evenementen in het museum. Hieronder wordt een aantal van deze
activiteiten genoemd.

BLIKOPENERS
Sinds 2008 neemt het Stedelijk jaarlijks vijftien Amsterdamse jongeren tussen 15 en 19 jaar aan als Blikopeners. De Blikopeners
hebben letterlijk een open ‘blik’ en een open mind voor kunst,
vormgeving en het museum. Zij openen ‘blikken’ van anderen door hun persoonlijke ervaring en kennis te delen. De
Blikopeners vervullen een essentiële rol op het gebied van
jongerenparticipatie en peer-to-peer educatie. Ook openen zij
als ambassadeurs van het Stedelijk de deuren van het museum
voor hun eigen netwerk, zoals vrienden, familie en klasgenoten.
Dankzij een particuliere stichting steunt het Stedelijk Museum
Fonds de Blikopeners al enkele jaren.

In 2019 geven de Blikopeners wekelijks speedtours en gaan
zij als gids spontane gesprekken aan op zaal met bezoekers
in STEDELIJK BASE. In februari initiëren zij Blikopeners X
Taalkunst, een avond geïnspireerd op de tentoonstelling Lily
van der Stokker – Friendly Good. De Blikopeners dagen tijdens
dit event hun favoriete dichters, rappers en spoken word artiesten uit om een performance te geven in het museum voor
kunstwerken waarin taal een rol speelt. Tijdens het jaarlijkse
Blikopenerevenement, met dit jaar als thema ‘Spelen: PRESS 2
PLAY’, spelen maar liefst 450 jongeren sámen in het Stedelijk.
Ook organiseren de Blikopeners wederom Blokken met Blikken,
waarbij de personeelskantine wordt omgebouwd tot studieruimte voor eindexamenkandidaten. Tot slot werken drie alumni
Blikopeners een half jaar intensief samen met de medewerkers
van Marketing en Communicatie en van Educatie aan de ontwikkeling en uitvoering van de Museumnacht. De huidige lichting
Blikopeners presenteert vervolgens de uitverkochte 20ste editie
van Museumnacht in het Stedelijk, die in het teken staat van de
tentoonstelling Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in
Parijs.
Mede dankzij aanvullende financiering vanuit het Stedelijk
Museum Fonds kunnen de Blikopeners de audiotour in BASE uitbreiden. Er worden drie fragmenten op bijzondere plekken in het
museum toegevoegd, zogenaamde easter eggs die bezoekers
verrassen. Ze zijn te vinden bij De Appelbar, de schuine wand
onder de roltrap en... op het toilet!

Eindexamenkandidaten doen yoga in de pauze tijdens
Blokken met Blikken in het werk van Barbara Kruger,
Untitled (Past, Present, Future), verworven in 2012. De
installatie van het werk in 2017 is mogelijk gemaakt door
ProWinko ProArt. Foto: Bibi Veth

De Blikopeners hebben een eigenzinnige kijk op kunst en denken
mee over actualiteiten en programmering bij tentoonstellingen.
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TOEGANKELIJKHEID
Het Stedelijk Museum Fonds draagt bij aan de verbeterde toegankelijkheid van het museum, met dank aan de Leo en Elsbeth
Hertz Foundation. Het Stedelijk wil iedereen de mogelijkheid
bieden om moderne en hedendaagse kunst en vormgeving te
ontdekken. Voor bezoekers voor wie museumbezoek niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld vanwege een beperking of omdat er
een andere drempel wordt ervaren, biedt het museum speciale
voorzieningen en meerjarige programma’s aan.

Stedelijk in gebaren
Sinds 2016 organiseert het museum speciaal voor doven rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal, verzorgd door rondleiders
die zelf doof of slechthorend zijn. Zonder tussenkomst van een
tolk kunnen doven in hun eigen taal de collectie en tijdelijke tentoonstellingen ontdekken.
Inclusie en STUDIO i
Het Stedelijk wil dat iedere bezoeker zich welkom voelt. Het museum beschikt sinds 2018 over een interne Adviesraad Inclusie
en Toegankelijkheid en heeft een medewerker Inclusie in dienst.
Daarnaast werkt het Stedelijk doorlopend samen met het Van
Abbemuseum binnen STUDIO i, een platform om een duurzame
impuls te geven aan de toegankelijkheid en inclusie in het culturele veld. In 2019 organiseert STUDIO i diverse activiteiten gericht
op het bevorderen van diversiteit en inclusie, zoals de start het
project Wat je ziet ben jezelf. Dit is een nieuwe methodiek om aan
de hand van kunst- of erfgoedobjecten met bezoekers en leerlingen te praten over onderlinge verschillen, bijvoorbeeld in gender
of in sociaaleconomische situatie.

Onvergetelijk Stedelijk. Foto: Tomek Dersu Aaron

Onvergetelijk Stedelijk
Onvergetelijk Stedelijk maakt kunst toegankelijk voor mensen
met dementie en hun dierbaren. Tijdens een Onvergetelijkrondleiding bekijken de deelnemers samen een aantal werken
waarover zij met elkaar in gesprek gaan. Door verhalen, herinneringen, associaties en ideeën te delen, brengen de deelnemers
met elkaar de kunstwerken tot leven.

Inclusief tentoonstellingsontwerp
Naast programma’s toegespitst op toegankelijkheid werkt het
Stedelijk ook aan betere toegankelijkheid van tentoonstellingen in
het algemeen. Medio 2019 worden richtlijnen opgesteld, zodat er
vanaf de conceptfase van een tentoonstelling rekening gehouden
kan worden met randvoorwaarden op het gebied van toegankelijkheid. Dit jaar worden meteen de eerste stappen gezet.
Zo is er bij Carlos Amorales – The Factory een grootletterboek
verschenen.
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FONDSPROGRAMMA 2019

HOOGTEPUNTEN
Begunstigers van het Fonds hebben onder andere toegang tot previews van tentoonstellingen, collectieopstellingen en kunstaankopen. Samen met internationale bruikleengevers,
kunstenaars en overige begunstigers van de tentoonstelling, schuiven Fondsrelaties aan bij het diner ter ere van de opening van Maria Lassnig – Ways of Being.
Foto: Ernst van Deursen
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FONDSPROGRAMMA 2019

HOOGTEPUNTEN
Ter gelegenheid van de opening van de Biënnale van Venetië in mei, verwelkomt Caroline Bourgeois (hoofdcurator van de Pinault collectie) relaties in het Palazzo Grassi met een
introductie op de tentoonstelling van Luc Tuymans.
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FONDSPROGRAMMA 2019

HOOGTEPUNTEN
Kort na de opening van de Biënnale koopt Rein Wolfs het werk INITIANDS, 2015 van Remy Jungerman aan. Rein Wolfs: ‘Het Stedelijk verwierf eind jaren negentig voor het
laatst een werk van deze kunstenaar, die dit jaar een indrukwekkende presentatie had op de Biënnale van Venetië.’ Remy Jungerman, Visiting Deities: Kabra Tafra, 2018-2019,
GEENGESITONU I, II, III, 2018, foto via Mondriaan Fonds, Gerrit Schreurs

27

FONDSPROGRAMMA 2019

HOOGTEPUNTEN
Feestelijke opening tentoonstellingen Walid Raad: Let’s Be Honest, the Weather Helped en Welkom Today. Foto: Maarten Nauw
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FONDSPROGRAMMA 2019

HOOGTEPUNTEN
In samenwerking met Holland Festival presenteert het Stedelijk een bijzonder gesprek tussen William Kentridge (midden) en Walid Raad (links, niet herkenbaar in beeld).
Foto: Maarten Nauw
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FONDSPROGRAMMA 2019

HOOGTEPUNTEN
Tijdens de kunstbeurs Frieze London organiseert het Fonds een ontvangst in South London Gallery bij de tentoonstelling van Danh Vō in aanwezigheid van de kunstenaar en van
toekomstig directeur Rein Wolfs
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FONDSPROGRAMMA 2019

HOOGTEPUNTEN
In aanwezigheid van Koningin Máxima, fondsrelaties en andere gasten, reikt Minister Van Engelshoven de Prix de Rome Beeldende Kunst 2019 uit aan Rory Pilgrim. Het werk dat
genomineerden voor de Prix de Rome maakten, is tentoongesteld in het Stedelijk. Foto: Paulien Menger
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FONDSPROGRAMMA 2019

HOOGTEPUNTEN
Aansluitend aan de presentatie van het jaarprogramma werd een exclusief bezoek gebracht aan de bijzondere opbouw van de tentoonstelling Carlos Amorales – The Factory.
Foto: Ernst van Deursen
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BALANS
(Na Resultaatbestemming)
Activa
Ref.

31/12/19
€

31/12/18
€

31/12/17
€

Liquide middelen en vorderingen
Vorderingen
Liquide middelen

1.
2.

Totale Activa

27.500
741.457

158.799
349.942

137.718
348.950

768.957

508.741

486.668

530.580
14.189

484.406
14.189

289.442
14.189

544.769

498.595

303.631

200.900
23.288

0
10.146

97.108
85.929

224.188

10.146

183.037

768.957

508.741

486.668

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
Fondsen

3a.
3b.

Schulden en overlopende posten
Stichting Stedelijk Museum
Overige schulden
4.
Totale Passiva

34

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Ref.
BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Som van de geworven baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling A: Tentoonstellingen
Doelstelling B: Educatie, Interpretatie & Publicatie
Doelstelling C: Kunstaankopen
Doelstelling D: Vrij besteedbaar aan exploitatie
Doelstelling E: Incidentele bijdrage

6.
6.
6.

Som der lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

Budget
2019
€

Realisatie
2018
€

104.106
105.000
77.535
5.

Wervingskosten
Kosten Educatie en Publieksbegeleiding
Kosten beheer en administratie

Realisatie
2019
€

286.250
105.000
170.000

286.640

732.150

561.250

35.000
75.000
85.000

545.000
5.000
50.000

90.000
81.000
65.000
80.000
0

195.000

600.000

316.000

3.036
10.984
31.449

29.600
67.100
35.250

10.628
10.255
29.400

240.469

731.950

366.283

46.171

200

194.967

0

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve Algemeen SMA
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen SMA
Bestemmingsreserve Herinrichting SMA
Bestemmingsfonds Acquisitie SMA
Bestemmingsfonds Educatie SMA
Bestemmingsfonds Tentoonstellingen SMA

Totaal besteed aan doelstellingen t.o.v. het totaal van
de baten

35

0

46.171

200

194.967

46.171
-

0
-

194.967
-

46.171

0

194.967

68,03%

56,30%

KASSTROOM OVERZICHT OVER 2019

2019
€
Exploitatiesaldo

2018
€

46.171

194.967

0

0

131.300
214.043
391.514

-21.082
-172.892
993

Kasstroom uit bedrijfoperaties:
Rentebaten

0

0

Investeringen
Mutatie financiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

0
0
0

0
0
0

391.514
349.942
741.456

993
348.950
349.943

aanpassen voor:
Mutatie afschrijvingen/voorzieningen/reserves
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie liquide middelen
Saldo liquide middelen per 1 januari
Saldo liquide middelen per 31 december
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Deze
Richtlijn is opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij gebruik is gemaakt
van de kennis en de kunde van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) om op uniforme
wijze de ontvangsten en bestedingen van fondsenwervende instellingen zichtbaar te maken.
Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar
valt samen met het kalenderjaar.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Stedelijk Museum Fonds bestaan voornamelijk uit het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan Stichting Stedelijk Museum
Amsterdam (het “Stedelijk Museum”) ten behoeve van het organiseren van tentoonstellingen
en educatieve activiteiten, het uitoefenen van collectiebeheer, waaronder acquisities van
kunstwerken en het uitvoeren van bijzondere renovaties door het Stedelijk Museum door het
bijeenbrengen, beheren, beleggen en administreren van de gelden welke ten bate van het
Stedelijk Museum door de stichting zijn verkregen. Tevens het uitkeren van gelden aan het
Stedelijk Museum. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door alle wettige middelen
die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienstig acht, of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
Continuïteit van de activiteiten
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het bedrag
van reserves en fondsen bedraagt ultimo boekjaar € 544.769,De Stichting heeft voldoende liquiditeit en solvabiliteit om de impact van de corona crisis
vooralsnog op te vangen en daarom komt de continuiteit niet in gevaar.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de stichting. Transacties in
vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
op transactiedatum.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
de directie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningpost.
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Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt: alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt
als verbonden partij. Ook het bestuur van de stichting en nauwe verwanten zijn verbonden
partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht; de aard en de
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het
inzicht. Stichting Stedelijk Museum Fonds is verbonden met Stichting Stedelijk Museum
Amsterdam.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE
RESULTAATBEPALING
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante
waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan vrij ter beschikking van de Stichting Stedelijk Museum Fonds.
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve
Aan deze van het vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur een in de jaarrekening
omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling
van de stichting. De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorziene) bijdragen aan het Museum. Dit betreft de bijdragen die niet kunnen worden verstrekt
uit de reeds aanwezige fondsen, omdat de betreffende aanwending niet valt onder de (specifieke) doelstelling van een van de reeds aanwezige fondsen dan wel dat de beschikbare
middelen van de verschillende fondsen ontoereikend zijn.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn een afgezondere deel van het eigen vermogen waaraan derden
een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag en de doelstelling van
de reserves wordt in de toelichting op de balans vermeld.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit sponsorbijdragen en andere
opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar, waarop ze betrekking hebben. De
resultaten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra
zij voorzienbaar zijn.
Baten
De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De rentebaten
vormen onderdeel van de kasstroom uit operationele activiteiten.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER
31/12/19
€

ACTIVA
1. Vorderingen
Nog te ontvangen bijdragen
minus oninbare vorderingen
Nog te ontvangen rente
Overige vorderingen

40.000
-12.500
0
0
27.500

31/12/18
€

158.000
0
0
800
158.800

31/12/17
€

158.000
-25.000
885
3.833
137.718

De nog te ontvangen bijdragen betreffen de toegezegde bijdragen voor tentoonstellingen
en acquisitie.

2. Liquide middelen
RC Rabobank
Spaarrek Rabobank

740.572
886
741.457

De liquide middelen zijn per direct opeisbaar.
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349.056
886
349.942

348.950
0
348.950

31/12/19
€

PASSIVA
3a. Reserves
Bestemmingsreserve Algemeen SMA
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen SMA
Bestemmingsreserve Herinrichting SMA

Bestemmingsreserve Algemeen SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december
Bestemmingsreserve tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

31/12/18
€

31/12/17
€

290.858
0
239.722
530.580

244.687
0
239.722
484.409

49.720
0
239.722
289.442

244.687
46.171
290.858

49.720
194.967
244.687

0
49.720
49.720

0
0
0

0
0
0

0
0
0

De bestemmingsreserve tentoonstellingen SMA dient ter aanwending voor het bekostigen
van de kosten voor de tentoonstellingen binnen het Stedelijk Museum Amsterdam.

Bestemmingsreserve herinrichting SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

239.722
0
239.722

239.722
0
239.722

1.239.722
-1.000.000
239.722

De bestemmingsreserve herinrichting SMA is gevormd uit de ontvangen rentebaten over
afgelopen jaren, binnen Stichting Stedelijk Museum Fonds. Deze reserve wordt aangewend met als doel het bekostigen van de kosten voor de restauratie en nieuwbouw van het
Stedelijk Museum Amsterdam, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander
verband houdt.
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31/12/19
€
3b. Fondsen
Bestemmingsfonds Educatie SMA
Bestemmingsfonds Acquisitie SMA
Bestemmingsfonds Tentoonstellingen SMA

31/12/18
€

7.689
6.500
0
14.189

7.689
6.500
0
14.189

7.689
6.500
0
14.189

Bestemmingsfonds Educatie SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

7.689
0
7.689

7.689
0
7.689

15.689
-8.000
7.689

Bestemmingsfonds Acquisitie SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

6.500
0
6.500

6.500
0
6.500

0
6.500
6.500

0
0
0

0
0
0

50.000
-50.000
0

Bestemmingsfonds tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

31/12/19
€
4.

31/12/17
€

Schulden en overlopende posten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Overige schulden

200.900
23.288
224.188

31/12/18
€
0
10.146
10.146

31/12/17
€
97.108
85.929
183.037

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De
reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. De schuld aan Stichting Stedelijk Museum Amsterdam betreft nog te
betalen bedragen voor doelstellingen van het museum.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN
Ultimo boekjaar heeft Stedelijk Museum Fonds geen uit de balans blijkende verplichtingen
en rechten.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5. Baten uit eigen fondsenwerving
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Som van de geworven baten

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Realisatie
2017
€

104.106
105.000
77.535

286.250
105.000
170.000

286.640

561.250

387.946
266.798
920.000
0
1.574.744

Het betreft hier donaties en schenkingen uit de curator circle en de international collectors
circle en overigen ten behoeve van tentoonstellingen en educatieve en algemene
doelstellingen.
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6. Toelichting Besteed aan doelstellingen en kosten eigen fondsenwerving en beheer
en administratie
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming					

Bestemming

Kosten
Educatie en Beheer en
publieksadminibegeleiding stratie

Wervingskosten

Doelstellingen

Totaal
Realisatie

Begroot

Totaal
Realisatie

2019

2019

2018

Lasten

A:
Tentoon
stellingen

B:
Educatie,
Interpre
tatie &
Publicatie

C:
Kunstaankopen

D:
Vrij
besteedbaar

Afdrachten

€

35.000

€

75.000

€

85.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 195.000

€ 600.000

€ 316.000

Publiciteit en communicatie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

3.036

€

10.984

€

-

€

14.020

€

96.700

€

20.882

Personeelskosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.900

€

5.900

€

18.500

€

14.033

Kantoor- en algemene kosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

25.549

€

25.549

€

16.750

€

15.368

€  35.000

€

75.000

€

85.000

€

-

€

-

€

3.036

10.984

€

31.449

€  240.469

E:
Incidentele
bijdrage

Oninbare vorderingen
Afschrijving en rente
€

€  731.950

De verhouding van de wervingskosten ten opzichte van de baten is 1,1%

Algemene toelichting
De stichting is gehuisvest in het Stedelijk Museum Amsterdam. De administratie van de
stichting wordt gevoerd door de afdeling Finance van het Stedelijk Museum Amsterdam.
Het Stedelijk Museum heeft een aantal medewerkers fondsenwerving in dienst van wie de
werkzaamheden geheel ten behoeve van Stichting Stedelijk Museum Fonds zijn.
De stichting zelf heeft geen personeelsleden in dienst.
Toerekening van kosten
Het Stedelijk Museum Fonds hanteert een consistente methodiek bij de toerekening van de
kosten aan de diverse kostensoorten. Kosten die direct samenhangen met het verwerven
van eigen fondsenwerving worden verantwoord als kosten fondsenwerving. Dit betreft met
name kosten van advertenties, publiciteit en overige kosten fondsenwerving. Voor zover
kosten niet direct toe te rekenen zijn worden deze aangemerkt als kosten “beheer en administratie”. Dit betreft de kosten van de administratieve afhandeling, accountantskosten en
overige algemene kosten.
* De leden van het Fondsbestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
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€ 366.283

Gebeurtenissen na Balansdatum
Het Fonds verwacht een beperkte invloed op korte termijn van de Corona-crisis voor de
baten. De risico’s betreffen met name het minder werven van aanvullende baten voor
het museum, met als gevolg minder financiële steun te kunnen bieden. De gevolgen van
het virus hebben naar verwachting geen belangrijke gevolgen voor de liquiditeit en de
solvabiliteit.
CONTROLEVERKLARING
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s.
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Teksten en redactie: Alein van der Staaij, Robyn Stutterheim, Kyra Wessels
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Financieel overzicht: Tanya Visser, Erik Walraven
Vormgeving: Meeusontwerpt

CONTACT
Enrica Flores d’Arcais
Hoofd Development Stedelijk Museum
development@stedelijk.nl
Kyra Wessels
Senior Adviseur Stedelijk Museum Fonds
k.wessels@stedelijk.nl
Alein van der Staaij
Fondsenwerver Stedelijk Museum Fonds
a.vanderstaaij@stedelijk.nl
020 5732 710
fonds@stedelijk.nl
www.stedelijk.nl/fonds
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